
4.3  

Veiledning for nomineringsgrupper 
  VED VALG AV MENIGHETSRÅD 

   

En gruppe i soknet på ti personer kan 

levere liste til valg av menighetsråd.  

REGISTRERING AV GRUPPEN 
Nomineringsgruppen kan søke Kirkerådet om  

registrering av gruppen og gruppenavnet, frist  

1. mars. Slik registrering er ikke nødvendig for å 

stille liste.  

 

KRAV TIL LISTEN 

Nomineringsgruppen skal levere sitt listeforslag til 

valgrådet innen  

fristen kl. 12.00 tirsdag  30. april.  

Listen må være kommet frem til menighetsrådet 

(valgstyret) innen fristen.  

Listen må fylle disse kravene: 

- Listen må angi hvilket valg den gjelder. 

- Overskrift som viser hvilken nomineringsgruppe 

 som fremsetter forslaget.  Det er viktig at 

 navnet ikke kan forveksles med en annen 

 gruppe. 

- Antall: minst så  mange kandidater som det skal 

 velges faste medlemmer, i prioritert rekke

 følge. Maks det dobbelte av antall kandida-

 ter som skal velges, både vara og faste. 

- Bør inneholde minst 40 % av hvert kjønn. 

- stemmetillegg: dersom nomineringsgruppen 

 ønsker å gi stemmetillegg til  inntil to  

 kandidater, skal disse stå øverst på listen 

 med uthevet skrift. 

- Minst 20 % kandidat under 30 år, om mulig. 

- Listen skal inneholde kandidatens fornavn og 

 etternavn, samt fødselsår. Bosted og stilling 

 kan føres opp, likt for alle kandidatene. 

- kandidatene kan bare stå på én liste til  

 menighetsrådsvalg, men kan stille til både 

 menighetsrådsvalg og bispedømmeråds

 valg. 

- underskrift for registrerte nomineringsgrupper: 

 minst to styremedlemmer, med stemmerett 

 i soknet. 

- underskrift for uregistrerte nomineringsgrupper: 

 minst ti personer, med stemmerett i soknet. 

 For krav til underskriftene, se  

 valghåndboken s. 56 -57. 

Det er utarbeidet skjemaer for listeforslag, disse 

ligger her. Det er ikke påkrevd å bruke disse, men 

bruk av dem sikrer at alle listekrav blir ivaretatt. 

  

 

KIRKEVALGREGLENE § § 6-3, 7-1, 7-3 og 7-4 

VALGHÅNDBOKEN kapittel 4.3 og 4.6, side 47 og 51-57 

fortsetter... 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/2019/for-medarbeidere/valghandbok_kirkevalget2019.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/skjema/


Følgende skal følge som vedlegg:  

- Oversikt over kandidatenes fødselsdato. 

 (skjema 4.6 g) 

- En oversikt over fødselsdato og bosted til dem 

 som har skrevet under på listeforslaget.  

 (Dette inngår automatisk dersom dere  

 bruker kirkerådets skjema for listeforslag, 

 skjema 4.6 b eller c, og trenger da ikke følge 

 som vedlegg) 

- Dersom noen på listen ikke er registrert i folke

 registret som bosatt i soknet, må det følge 

 med en erklæring om at vedkommende vil 

 være valgbar på valgdagen. 


